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DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH 
No. SE0002-004 (pl) 

 
1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: 
  
 G35 
 
2. Numer typu, partii lub serii lub jakikolwiek inny element umożliwiający identyfikację wyrobu  
 budowlanego: 
 
 A. Ljuddämparmatta G35-U 
 B. G35-U, G40-U  
 C. ISOVER VVS-skiva 35, G35-S 
 D. G35-G, ISOVER Cleantec G35, ISOVER Cleantec Plus 
 (Zobacz także etykietę produktu dla śledzenia) 
 
3. Przewidziane przez producenta zamierzone zastosowanie lub zastosowania wyrobu 
 budowlanego zgodnie z mającą zastosowanie zharmonizowaną specyfikacją techniczną: 
 
 Termiczna izolacja wyposażenia budynków i izolacji przemysłowych 
 
4. Producent: 
 
 Saint-Gobain Sweden AB, ISOVER Phone: +464284000 
 267 82  Billesholm E-mail: info@isover.se 
 Szwecja  Web: www.isover-teknisk-isolering.se 
 
5. W stosownych przypadkach nazwa i adres kontaktowy upoważnionego przedstawiciela: 
  
 Nie dotyczy 
 
6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego  
 określone w załączniku V : 
  
 AVCP System 1 – dla parametru reakcja na ogień 
 AVCP System 3 – dla pozostałych parametrów 
 
7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczącej wyrobu budowlanego objętego 
 normą zharmonizowaną: 
 
 RISE Research Institutes of Sweden AB (jednostka notyfikowana nr.: 0402) 
 przeprowadził ustalenie typu wyrobu na podstawie badań typu, łącznie z pobraniem próbek, 
 inspekcją  w Zakładzie produkcyjnym oraz zakładową  kontrolę jakości produkcji w zakresie:  
 stałego nadzoru oraz oszacowania i oceny zakładowego systemu kontroli w systemie AVCP  
 System 1 dla parametru reakcji na ogień oraz w systemie AVCP System 3 dla pozostałych  
 parametrów i wydał certyfikat zgodności zakładowej kontroli produkcji nr 0402-CPR-SC0480-10. 
 
 
8. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczących wyrobu budowlanego, dla  
 którego wydana została europejska ocena techniczna:  
 
 Nie dotyczy 
 



 

 
9. Deklarowane właściwości użytkowe:  
 

Wszystkie cechy wymienione w tabeli poniżej zostały określone w Zharmonizowanej specyfikacji 
technicznej EN 14303:2009+A1:2013. 

 
Zasadnicze charakterystyki Właściwości użytkowe 

Produkt wg  Punktu 2 A B C D 

Reakcja na ogień -wg charakterystyki Euroclass A1 A2-
s1,d0 

Współczynnik pochłaniania dźwięku NPD 

Opór cieplny Współczynnik przewodzenia ciepła 
W temp. 10 °C 
W temp. 50 °C 
W temp. 100 °C 
W temp. 150 °C 
W temp. 200 °C 
W temp. 250 °C 
W temp. 300 °C 

[W/(m•K)] 
0,032 
0,038 
0,048 
0,061 
0,075 
0,092 
0,111 

Wymiary i tolerancje. Klasa tolerancji T2 T3 T4 T4 

Nasiąkliwość wodą Nasiąkliwość wodą NPD NPD NPD NPD 

Przenikanie pary wodnej Opór dyfuzyjny pary wodnej NPD 

Naprężenie ściskające Naprężenie ściskające lub 
wytrzymałość na ściskanie 

NPD 

Uwalnianie się substancji powodujących 
korozję 

Jony:                           Cl 
Jony:                            F 
Jony:                            SiO3 
Jony:                            Na 
pH: 

NPD 
NPD 
NPD 
NPD 
NPD 

Uwalnianie się substancji niebezpiecznych  do 
środowiska 

Uwalnianie się substancji 
niebezpiecznych 

NPD (a) 

Ciągłe spalanie w postaci żarzenia (b) NPD 

Trwałość reakcji na ogień w funkcji 
starzenia/degradacji 

Trwałość charakterystyk (c) 

Trwałość oporu cieplnego w funkcji starzenia 
degradacji i wysokich temperatur 

Przewodzenie ciepła (d) 

Wymiary i tolerancje Patrz wyżej 

Stabilność wymiarowa albo 
maksymalna temperatura stosowania 

300 
°C 

300 
°C 

200  
°C 

100 
 °C 

Trwałość charakterystyk (d) 

Trwałość reakcji na ogień w funkcji wysokich 
temperatur 

Trwałość charakterystyk (e) 

(a) Baza danych zawierająca informacje o europejskich I krajowych przepisach dotyczących substancji niebezpiecznych jest dostępna  na 

stronie internetowej http://ec.europa.eu/enterprise/construction/cpd-ds/ ). 

(b) Europejska metoda badawcza nie została określona. 

(c) Właściwości użytkowe reakcji na ogień dla wyrobów z wełny mineralnej nie pogarszają się w czasie. Klasyfikacja wyrobu wg Euroklass 

jest związana z zawartością części organicznych, które nie mogą zwiększać się w czasie. 

(d) Współczynnik przewodzenia ciepła wyrobów z wełny mineralnej nie zmienia się w czasie; doświadczenie wykazało stabilność struktury 

włókien, a pory zawierają powietrze atmosferyczne. 

(e) Właściwości użytkowe reakcji na ogień dla wyrobów z wełny mineralnej nie pogarszają się ze wzrostem temperatury. Klasyfikacja 

wyrobu wg Euroklass jest związana z zawartością części organicznych, która pozostaje stała lub maleje z wysoką temperaturą. 

 
10. Właściwości użytkowe wyrobu określone w pkt 1 i 2 są zgodne z właściwościami użytkowymi  
 deklarowanymi w pkt 9. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje na  
 wyłączną odpowiedzialność producenta określonego w pkt 4.  
 
W imieniu producenta podpisał(-a): 
………………………………… Per Larsson Ferm, Product Manager .…………...…………………… 

(nazwisko i stanowisko) 

……….Billesholm 2020-08-21…….....                      ………………………………………………….. 
                          (miejsce i data wydania)                                                                                                (podpis) 


